
	

Mette Bøndergaard 
 
T:  3117 0880  
M: mb@comita.dk  
W: www.comita.dk 
LinkedIn: Mette Bøndergaard 
 
 
 
 

Den røde tråd i min karriere er udvikling af mennesker 
og forandring. 

Jeg arbejder ud fra et princip om tilgængelighed og 
integritet, og jeg konfronterer blødt i stedet for hårdt. Jeg er dybt optaget af menneskers 
potentiale og fascineret af at være bidragende til, at mennesker gør de rigtige ting for sig selv. 

Baggrund 

Mere end 20 år som HR Business Partner/udviklingskonsulent i koncerner i udvikling (Post 
Danmark/Post Nord og Coloplast) har givet mig en solid erfaring med HR og det at drive 
forandringsprocesser og udviklingsforløb. 

Jeg både har været modtager af forandringer og selv medvirket til at drive forandringer for 
individer, teams og organisationer. Jeg har således dyb indsigt i de mekanismer, der træder i 
kraft i når hverdagen ændrer sig og en alsidig værktøjskasse til at hjælpe individer, teams og 
organisationer helskindede ud på den anden side. 

Jeg tror på udvikling gennem livet og har derfor bl.a. videreuddannet mig med Organisations 
Psykologisk Uddannelse, en 3-årig coachuddannelse fra ID Academy og en HRD 
Diplomuddannelse. Desuden har jeg et hav af certificeringer i personlighedstests, her under 
MBTI/JTI, karrieremodellen og beslutningsstile, 15fQ+, PAPI, OPQ32 samt Ability Test. 

Arbejdsområde 
 
Jeg er optaget af samarbejde og synergier, og udvikler derfor helst de forløb jeg faciliterer i 
samarbejde med kunden, så vi sikre, at det er de helt rigtige områder vi fokuserer på. 
Jeg har på denne måde udviklet og faciliteret bl.a.  

• Ledelses- og teamudviklingsforløb  

• workshops med fokus på resultater fra trivselsmålinger og konfliktløsning 

• arbejdsmøder med fokus på specifikke problematikker 

I samarbejde med LMH Coach & Consult og New Steps tilbyder jeg Forandringsdøgn, der er et  
skræddersyet oplevelsesbaseret udviklingsforløb, der hjælper ledere og medarbejdere med at 
få øje på og arbejde med de menneskelige dynamikker som er på spil og som nogle gange 
spænder ben for samarbejde eller trivsel i hverdagen. 
 
Sidst men ikke mindst driver jeg ved at etablere kursusstedet Vildstengaard i samarbejde med 
Peter Bøndergaard. 
 
 


